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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 26 januari 2021 
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Brief aan Minister BZK over verlaging korting provinciefonds en overheveling 
n.a.v. herindelingen i.r.t. Vervoerregio Amsterdam 
De gemeentelijke herindelingen van Haarlemmerliede & Spaarnwoude bij 
Haarlemmermeer (2019) en Weesp bij Amsterdam (verwacht 2021) blijken een 
onvoorzien en onbedoeld financieel neveneffect te hebben. Een effect dat voor 
de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam aanleiding geeft 
voor deze gezamenlijke brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties met het verzoek hierop het Provinciefonds te corrigeren. 
 

Besluit 
1. Bijgevoegde – gezamenlijke – brief mede namens de Vervoerregio 
Amsterdam aan de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties te 
zenden met een voorstel voor herverdeling van financiën in verband met 
vergroting van het werkingsgebied van de vervoerregio door gemeentelijke 
herindelingen; 
2. Een afschrift van de brief te zenden aan de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, aan Provinciale Staten en aan de Vervoerregio Amsterdam. 
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De Kop Werkt! vaststellen Jaarprogramma 2020-2e Tranche 
De provincie Noord-Holland werkt met de gemeenten Den Helder, Hollands 
Kroon, Schagen en Texel aan de uitvoering van het programma ‘De Kop 
Werkt!’. Op 17 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten het 
Jaarprogramma 2020-2e tranche vastgesteld en voor opmerkingen voor het 
vervolg van het programma ‘De Kop Werkt!’ aan Provinciale Staten voorgelegd. 
Na aanleiding van de bespreking in de Provinciale Staten worden er geen 
wijzigingen voorgesteld in het jaarprogramma 2020-2e tranche. 
 

Besluit 
1. Het Jaarprogramma 2020-2e tranche van het programma ‘De Kop Werkt!’ 
vast te stellen. 
2. PS te informeren door middel van brief. 
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Behoefteraming werklocaties Noord-Holland-Noord 
In de Omgevingsverordening NH2020 is bepaald dat gemeenten per regio 
afspraken maken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en 
kantorenlocaties. Deze afspraken moeten zijn gebaseerd op een vastgestelde 
provinciale behoefteraming. De behoefteraming werklocaties Noord-Holland-
Noord uit 2013 is verouderd. Daarom is een nieuwe behoefteraming 
uitgevoerd. Hierbij is afgestemd met de drie regio’s. Deze behoefteraming 
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wordt vastgesteld door de provincie en vormt het uitgangspunt voor het 
aanpassen van de regionale afspraken in de drie regio’s. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport van de Stec-groep “Behoefteraming 
werklocaties Noord-Holland-Noord”, waarin een prognose is opgenomen voor 
de behoefte aan werklocaties in Noord-Holland-Noord; 
2. Behoefteraming werklocaties Noord-Holland-Noord vast te stellen als basis 
voor regionale afspraken als bedoeld in art. 6.3 van de Omgevingsverordening 
NH2020, waarbij leidend zijn de bandbreedte in uitbreidingsvraag naar 
bedrijventerreinen van 81 tot 163 ha in 2030 en de bandbreedte in de totale 
vraag naar kantoren van 205.000 m² tot 227.000 m² in 2030; 
3. PS met bijgevoegde brief te informeren; 
4. De gemeenten in Noord-Holland-Noord met bijgevoegde brief te informeren 
over het vaststellen van de behoefteraming als basis voor actualisatie van de 
regionale afspraken over de ontwikkeling van werklocaties. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 124 van de heer Hoogervorst, mevrouw 
Alberts en de heer Smaling (SP) over De ontwikkelingen in Het Twiske 
Op 17 december 2020 zijn door leden van de SP vragen gesteld over 
ontwikkelingen in het Twiske. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Brief over belang Pallas aan de minister Medische Zorg en Sport 
Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in 
Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening 
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. Met deze 
brief willen we, samen met de gemeente Schagen, bij de minister het belang 
van realisatie van de Pallas-reactor benadrukken. 
 

Besluit 
1. De minister voor Medische Zorg en Sport te berichten over het belang van 
Pallas voor de provincie, dit mede namens de gemeente Schagen, met 
inliggende brief; 
2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief; 
3. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen wijzigingen aan te 
brengen in voornoemde brieven. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 123 van de heer Hartog (VVD) over Pallas 
De heer mr. G.J.W. Hartog (VVD) heeft op 11 december schriftelijke vragen 
gesteld over Pallas. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstof 2021-2022 
Met de ‘Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek 2021-2022’ 
werken wij aan twee doelstellingen: natuurherstel en economische 
ontwikkeling. De strategie beschrijft de provinciale aanpak in de komende 
jaren, gericht op het realiseren van de doelstellingen in de Wet stikstofreductie 
en natuurversterking. Daarbij structureren wij onze inzet in het stikstofdossier 
langs twee sporen: via generieke maatregelen, die voor de hele provincie van 
belang zijn en via maatwerk in een gebiedsgerichte aanpak, gericht op herstel 
van de meest kwetsbare natuurgebieden in Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. De voorgenomen ‘Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek 
2021-2022’, die kan worden samengevat met het adagium: ‘twee 
doelstellingen, twee sporen’, vast te stellen en deze vrij te geven voor 
bespreking in de Statencommissie NLG en de Provinciale Regietafel Stikstof. De 
brief bevat de volgende voornemens: 
a) we nemen de wettelijke doelstelling voor de vermindering van 
stikstofuitstoot, zoals verwoord in de Wet stikstofreductie en 
natuurversterking, als vertrekpunt. Dit houdt in dat landelijk vóór 2025 
tenminste 40% van de hectares met voor stikstof gevoelige habitats 
(leefomgevingen) in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde 
moet worden gebracht. Voor 2030 geldt dit voor tenminste 50% van de 
hectares en voor 2035 voor tenminste 74%; 
b) we vertalen deze doelstelling naar het Noord-Hollandse schaalniveau door 
per stikstofgevoelig Noord-Hollands Natura 2000-gebied steeds meer hectares 
onder de kritische depositiewaarde te brengen: 40% in 2025, 50% in 2030 en 
74% in 2035; 
c) hierbij is ons uitgangspunt dat per Natura 2000-gebied, elke sector 
minimaal evenredig aan haar stikstofdepositie een bijdrage levert aan de 
reductie; 
d) we werken in 2021 verder aan de ontwikkeling van het Regionaal Stikstof 
Registratie Systeem, waarin vrijgevallen en vrijgemaakte stikstofruimte kan 
worden ‘bewaard’ en later kan worden uitgegeven; 
e) we stellen extern salderen met productierechten voor dieren open per 1 april 
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2021; 
f) we maken verleasen van stikstofrechten mogelijk per 1 april 2021; 
2. Na consultatie van de Statencommissie NLG en de Provinciale Regietafel 
Stikstof, de ‘Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek 2021-
2022’ definitief vast te stellen. 
3. De begeleidende brieven aan Provinciale Staten en aan de Provinciale 
Regietafel Stikstof te verzenden. 
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Publiceren GS declaraties 4e kwartaal 2020 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 

Besluit 
1. Het bijgaand overzicht (bijlage 1) met de te publiceren declaraties en 
facturen van GS-leden, zoals die in het 4e kwartaal 2020 in de financiële 
administratie zijn verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen (bijlage 2). 
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Deelevaluatie cultuurbeleid 2017-2020: erfgoed en herbestemming 
Het beleidskader 'Cultuur in ontwikkeling 2017-2020' loopt, na verlenging met 
1 jaar, in 2021 af. Het cultuurbeleid wordt geactualiseerd. Ten behoeve van de 
actualisering is een deelevaluatie uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de 
effectiviteit van (financiële) instrumenten, de inzet van het Steunpunt 
Monumenten en Archeologie en de inzet van de Loods herbestemming 
monumenten voor onderhoud, restauratie en duurzame benutting van erfgoed 
in Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. De deelevaluatie cultuurbeleid 2017-2020: erfgoed en herbestemming vast 
te stellen; 
2. De resultaten en aanbevelingen te betrekken bij het traject tot actualisering 
van het cultuurbeleid; 
3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief op de hoogte te brengen. 
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Actualisatie provinciaal erfgoedregister op diverse onderdelen van de Stelling 
van Amsterdam 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Deze zijn nu aangepast aan de huidige stand van zaken. 
Daarnaast wordt overgegaan tot aanwijzing tot provinciaal monument van acht 
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onderdelen van de Stelling van Amsterdam, die in het verleden nog niet waren 
opgenomen in het erfgoedregister. Vervolgens zijn in de loop der jaren twee 
onderdelen van de Stelling van Amsterdam verloren gegaan; deze worden dan 
ook uit het provinciale erfgoedregister uitgeschreven. 
 

Besluit 
1. Conform artikel 2.23, lid 1 van de Omgevingsverordening Noord-Holland 
2020 de navolgende onderdelen van de Stelling van Amsterdam aan te wijzen 
tot provinciaal monument: 
a. een tweede gietijzeren koker en de grenspalen O23 en O24 langs de 
Krommeniedijk in Krommenie; 
b. de grenspalen O3 en O4 nabij Kerkweg 4 te Spaarndam en de grenspalen 
O2, O3 en O7 nabij de Spaarndammerdijk/Inlaagpolder te Spaarndam; 
2. Conform artikel 2.23, lid 1 van de Omgevingsverordening Noord-Holland 
2020 de navolgende onderdelen van de Stelling van Amsterdam uit te schrijven 
uit het provinciaal erfgoedregister: 
a. kleine betonnen duiker aan de Zuidermaatweg; 
b. peilschaal nabij Fort Veldhuis; 
3. Conform artikel 2.23, lid 2 van de Omgevingsverordening Noord-Holland 
2020 voor onderdelen van de Stelling van Amsterdam de redengevende 
omschrijvingen vast te stellen van: 
a. de beide gietijzeren kokers met grenspalen langs de Krommeniedijk te 
Krommenie; 
b. de grenspaal aan de Taandijk te Krommenie; 
c. de resterende duiker en de grenspalen langs de Zuidermaatweg te 
Heemskerk; 
d. de grenspalen nabij de Kerkweg en de Spaarndammerdijk te Spaarndam; 
e. de nevenbatterij bij Fort Penningsveer te Haarlemmerliede; 
4. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren via inliggende brief; 
5. De belanghebbenden van deze besluiten op de hoogte te stellen; 
6. De gemeenten Zaanstad, Heemskerk, Haarlemmermeer en de Minister van 
OCW hierover te informeren; 
7. In het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen de 
contouren van de provinciale monumenten in het kadaster aan te passen; 
8. De directeur Beleid te machtigen de besluiten 5, 6 en 7 uit te voeren. 
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Ontheffingsverzoek Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) Zuidsingel fase 8 
(gemeente Wijdemeren) 
De gemeente Wijdemeren heeft een verzoek ingediend om ten behoeve van het 
(ontwerp)bestemmingsplan Zuidsingel fase 8 een ontheffing van de PRV te 
verlenen. Het plan dat de bouw van 140-250 woningen in de polder 
Kortenhoef mogelijk moet maken, is in strijd met de artikelen 5a, 15, 19 en 22 
van de PRV. Er is daarnaast ook geen sprake van bijzondere omstandigheden 
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als bedoeld in artikel 34 van de PRV, zodat de gevraagde ontheffing niet 
verleend kan worden. 
 

Besluit 
1. Het verzoek van de gemeente Wijdemeren om op grond van artikel 34 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ontheffing te verlenen van de PRV ten 
behoeve van het bestemmingsplan Zuidsingel fase 8 af te wijzen; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
 

12 
 

Ontwerpbesluit aanwijzen zwemlocaties 2021 
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de 
kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 
2021 worden 155 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2020 zijn er 3 
nieuwe locaties. Dit zijn de locaties Oosterleek in gemeente Drechterland en 
Uitdam Noord en Hemmeland Strand 4 in Waterland. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden, bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen; 
2. Het onder 1 genoemde ontwerpbesluit ter inzage te leggen conform 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 127 van mevrouw Alberts (SP) over de bouw 
van een stolp met acht appartementen in de Wijdewormer 
Mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over het voornemen tot 
bouw van een nieuwe stolp met acht appartementen nabij Neckerstraat 183 te 
Wijdewormer. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 120 van de heer Kohler (OSF NH) over de 
Woondeal Noord-Holland Noord 
De heer G.H.J. Kohler van de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland (OSF 
NH) heeft schriftelijke vragen gesteld (nr. 120) over de stand van zaken 
Woondeal Noord-Holland Noord, woningbouwontwikkeling in de MRA en 
duurzaamheidseisen in de woningbouw. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Bestuurlijke reactie conceptnota Randstedelijke Rekenkamer inzake Tata 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft – na een motie van Provinciale Staten van 
17 juni 2019 – een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de uitvoering 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij Tata Steel en 
Harsco Metals. De conclusie is dat de VTH-taken volgens de gestelde kaders 
worden uitgevoerd. In de context van de maatschappelijke onrust is echter 
meer nodig. Het college deelt dit beeld. De aanbevelingen komen overeen met 
de (verbeter)maatregelen in het Programma Tata Steel 2020-2050 van de 
provincie Noord-Holland. Met de brief reageert het college op het rapport. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de concept bestuurlijke nota van de Randstedelijke 
Rekenkamer ‘Stof tot nadenken’ van 17 december 2020; 
2. Te reageren op de conclusies en aanbevelingen van deze concept 
bestuurlijke nota; 
3. De Randstedelijke Rekenkamer te informeren over voorgaand punt met 
inliggende brief. 
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Resultaten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
Monitoringsronde 2020 
Alle EU-lidstaten rapporteren jaarlijks aan de Europese Commissie over de 
luchtkwaliteit in hun land. Het Rijk stelt daarvoor de NSL 
Monitoringsrapportage op. Deze rapportage brengt de luchtkwaliteit in 
Nederland bij met name wegen, grootschalige industrie en veehouderijen in 
kaart. Dat gebeurt aan de hand van modelberekeningen. GS informeren PS over 
de resultaten van de jaarlijkse NSL-monitoringsronde voor onze eigen regio, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit de landelijke rapportage. 
Uit de NSL Monitoringsrapportage 2020 blijkt dat in vrijwel heel Nederland in 
2019 de concentraties stikstofdioxide en fijnstof onder de Europese 
grenswaarden liggen en dat in 2019 minder mensen zijn blootgesteld aan hoge 
concentraties stikstofdioxide en fijnstof. NSL staat voor Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de resultaten van NSL Monitoringsronde 2020; 
2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van de 
bijgevoegde brief. 
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Annotatie vergadering Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst NZKG 28 januari 
2021 
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De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen 
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG 
op 28 januari 2021. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 28 januari 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie 
 

18 
 

Wijziging uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 
De bestaande Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 
2020 is als gevolg van corona aangepast op de verplichting minimaal 400 
instappers per maand te vervoeren. Daarnaast is de termijn om een 
subsidieaanvraag in te dienen verlengd. 
 

Besluit 
1. Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie 
buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te infomeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Programmering Evaluatiekader subsidies 2021 
Op 14 januari 2019 hebben PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies 
vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op 
doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de 
programmering van subsidie-evaluaties voor 2021 ter besluitvorming voor. De 
resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname 
voorgelegd aan de betreffende Statencommissie. 
 

Besluit 
1. Volgens het Evaluatiekader Subsidies in 2021 de volgende 
subsidieregelingen en eenmalige subsidies te evalueren: 
- begrotingssubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland; 
- SolarLab; 
2. PS hierover te informeren met bijgevoegde brief. 
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BIJ12 
Het IPO heeft de provincies geïnformeerd over de informatie beveiliging bij 
BIJ12. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale staten hierover met een 
brief. 
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Besluit 
Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief over de 
beveiligingsissues bij BIJ12. 
 

 
Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

over de nummers: 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  8  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2, 3, 4, 5, 6 , 9, 10 
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  7  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  11, 12, 13, 14  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  19, 20  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  16, 17, 18  
D. Moor              tel. (06) 5256 4968  15   
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben 
bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter 

bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken 
voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

